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Glede pa' Sykehiemmet 

Gamle og unge gledet seg sammen pd Sykehjemmet nyttdrskvelden. For forste 
gang ble det sencit opp fyrverkeri fra sykehjemmet, iwe som .t-tor g— 	j1 
blant beboerne. Bakfra. V.: Astrid Utsigt, Kristin Helgheiin. Foranfra v..Oyvind 
Bergem Ohr og Eskild Gjelvold. Se side 3 

Nyttãrskvelden ble 
feiret med bade stjer-
neskudd og raketter 
pa Enebakk Syke og 
Aldershjem, og pa 
menyen sto kalkun 
pa ãrets siste 
dag.Pleie og om-
sorgssjef Erik Ohr, og 
vaktmester Hãko-
nAme Hansen for-
esto fyrverkeriet, til 
stor glede for be-
boerne som bivãnet 
fra veranda og stue-
vinduer. Sa kunne 
man da saktens ogsâ 
feire med glede. For 
bare fã dager siden 
ble det kiart at den 
endelige arven til Sy-
kelijemmet fra Hilda 
Glomma ble pa 2.1 
millioner, eller 
2.099.25.70 for a v- 

Nye ei*er Pa' M011a 
Utpã nyáret kommer Enebakk Kornsiio og MØ11e 

til a skifte eier. - De dàrlige kornavlingene i 88, har 
fãtt katastrofale føiger for bedriftens økonomi. Lik-
viditetsprobierner gjør at vi ikke lenger kunne hot-
de det gàende, sier Lars Lintho som fram til ná har 
drevet Enebakk Kornsiio og Mølle sammen med Ha-
raid Hogstacl. 

Enebakk Kornsilo og M011e skal overtas av FelleskjØ-
pet. 

Det er FelleskjØpet Øst-
landet som skal overta 
M011a. De har forhandlet 
med Lintho ogHogstad om 
overtagelse helt siden 24. 
oktober i fjor. Hvor mye 
FelleskjØpet skal overta 
M011a for er ennâ ikke fast-
lagt, men dette vii vre 
klart etter at kjØpet er en-
delig godkjent av Felles-
kjØpet i et styremØte 17. 
j anuar. 

Etter det Vignett har 
brakt i erfaring vii det bli 
FelleskjØpets avdeling pa 
Spydeberg som blir an-
svarlig for driften ved M01-
la etter overtakelsen. Det 
kommer fortsatt til a bli 
kornmottak ved M011a, 
men mgen maling av korn. 

Lars Lintho sier at han 
antagelig kommer til a 
fortsetteved M011a en tid 
framover, men at han 
etterhvert kommer til a 
trekke seg helt ut av be-
driften. 

Ytre Enebakk 

PARAFIN - FYIIINCSOLJE 
DIESEL - 

SMOREOLJER 

Best.tlf. 924047 Norsjo olje 
beste kvalitet 
svovelfattig 	Tankbulen 094/18 967 
Miljøvennhig 	

PRISGARANTI 
Laveste markedspris 

Vi leverer raskt I Ski - Hobøl - 
Spydeberg - Enebakk - R&Iingen 

I 

L)eri eneste melding,.. 
man 	mottok var in 
uvettig  
fyrverkeri fra (IL) 

eiendom Da" 1"Iiti'l,% 
En raketL trafl en A 

- fTtt 	nun tci,,_ 
vis gikk det bra. 
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hapthol Brensel 
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((Bi*ll kw og Lv, pe 
tipesson og a'itrekk) 

FA gode râd av Anne-Lise 
	FØLL 	 

- 	UR BRILLESENTER AS  
ANNE-USE FLAM, OPTIKERMESTER 
Idrettsvn. 20- 1400 Ski - TIf. 875030 
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8. januar 1989: 
Ki. 11: Stranden bedehus, 
Flateby, v/øvstegárd. Natt-
verd. 
K!. 11: Man kirke v/Helg-
heim. Nattverd. 

Sentralsykehuset 
I Akershus 25/12: 
Anwer og Amina har fâtt 
en bror! 

Tori! Breiteig Mohammad 
og Sultan Mohammad 

Hei, Anne! 
Gratulerer med de runde fir 
den 6. januar. 

Hilsen sykiubben 

of 	

Afpikansk dans 
	NO 

Nye kurs fra tors. 12.1.89 v/Kirkebygden skole. 
Nybegynnere W. 17.00. Ovede kI. 18.30. 

Det er ennâ noen ledige plasser. Pâmelding snarest 
til Arild Aambo, tlf. 92 48 75. Kursene arrangeres i 
samarbeid med Nedre Romerike AOF. 

,0 

Arven ble 
2,1 mi*11i"oner 

Full fart pa' Ignarbakke 
Det var stor stemning og full fart da Kirkebygden 

Vel arrangerte juletrefest for stammens yngste fjer-
de juledag. 

65 barn og 45 voksne koste 
seg sammen pa Ignarbakke 
under ledelse av Axel og Ro-
ger som fikk barna med seg i 
koselig allsang med sterkt 
innslag av PrØysenviser. 

Tjngene strâlte omkapp 
med juletreet, i sin fineste 
stas, der de dannet hele fire 
ringer under gangen rundt ju-
letreet. Og selvfølgelig kom 
det nisse med poser til alle 
barna. 

Stor stemning pa Kirkebygden Vels julertrefest 4. ju- 
Ungene strdlte oinkapp med juletreet. 	 ledag. 

Kirkebygden Vel fortjener 
ros for fin juletrefest, hvor det 
heller ikke manglet pa godt 
traktement. Boller og brus til 
barna, og masse fortreffelig 
hjemmebakt og kaffe til de 
voksne. 

En fin fest, som understre-
ket at Kirkebygden Vel, ogsa 
tenker pa de yngste. 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 

Enebakk 
Idrettsforening 
starter skikarusellrenn. 

Se ann. 

Enebakk 
Idrettsforening 
avholder Arsmøte. 

Se ann. 

I.L. Driv innkaller 
til ârsmØte. 

Se ann. 

Afrikansk dans 
starter opp igjen. 

Se ann. 

Enebakk Helselag 
har juletrefest. 

Se ann. 

Enebakk 
Bygdeungdomslag 
har juletrefest. 

Se ann. 

ØrnØye 4H 
har opptaksmØte for nye 
aspiranter. 

Se ann. 

Mis jonshuset 
bar julefest. 

Se ann. 

Enebakk 
Pens jonistforening 
har medlemsmØte. 

Se ann. 

Enebakk 
Idrettsforening 
Apningstider for Streifinn. 

Se ann. 

Det har vrt mange til-
feller av virusinfeksjoner 
med kortvarig forløp, 
men den kraftige influen-
saepidemien, har vi for-
eløpig ikke registrert no-
en tilfeller av her i Ene-
bakk, sier distriktslege 
Torgeir Landvik. 

- En del er butt vaksinert mot 
denne inflensaen. Vi har fâtt et 
visst antall doser med vaksine 
fra Statens institutt for folkehel-
Se, og disse er fordelt pa utvalgte 
grupper,eldre, barn og voksne 
med spesielle helseproblemer 
som hjertesykdommer astma 0.1. 

- Hvor hard er egentlig denne 
influensaen. 

Ufarlig for 
de fleste 

- For vanlige folk, med normalt 
god helse er den ikke farlig, og 
man behØver ikke a vre redd for 
A dØ av den. Men den er ganske 
hard, og gir sterk sykdomsfØlelse 
med langvarig sykeleie, sier 
Landvik, som hâper Enebakk 
slipper unna epidernien denne 
gangen. 

Smâ variasjoner 
Om helsetilstanden i bygda 

forøvrig 1 áret som gikk, sier 
Landvik at denne er stabil, uten 
at ban har eksaktetafl eller stati-
stikker 4 vise til. Det bar ikke  

vrt store variasjoner de siste 
ârene , sier Landvik. 

Nedgang I 
kjønnssykdommer 

Han legger ixnidlertid til at det 
er gledelig a registrere en ned-
gang i kjønnssykdommer som 
gonorre og syfilis. Det er ogsâ Ut 
til at tilfellene av clamydia er pa 
vei nedover, sier Landvik, men 
legger til at her har man noe dár-
ligere tail a forholde seg til fordi 
det bare har vrt mulig a diagno-
stisere denne kjØnnssykdommen 
de siste 10 ârene. ForØvrig  er det 
skremmende mye clamydia 
blant ugifte kvinner under 25 ár, 
sier Landvik, og anslár at opptil 
ti prosent av denne gruppen har 
hatt sykdommen. 

Ikke AIDS 
ForelØpig kjenner vi ikke til til-

feller av AIDS i Enebakk, sier 
Landvik. Han regner ellers med 
at AIDS - trusselen har forandret 
folks seksualmoral og seksualva-
ner, og derfor er med pa a reduse-
re kjØnnssykdommer generelt. 
Tilfellene av Hepatitt B er ogsá 
redusert. Denne smitten blir og-
sa overført giennom blod. 

<<Kyssesyken> 
De siste mânedene av 1988 ble 

det ogSâ registrert en del spredte 
tilfeller av den sâkalte Kyssesy-
ken i Enebakk. - Men det er nep-
pe snakk om en epiderni, under-
streker Landvik. 

NOW 

og 1 representant fra de arisatte 
pa sykehjemrnet. 
Arven blir forelØpig satt i bank-
en, inntll gruppa har kornmet 
fram til hvordan de best kan dis-
poneres ForelØpig har Syke-
hjemmet ftt overfØrt 100.000 
kroner fra skifteretten, penger 
som administrasjonen kan be-
styre inntil statuttene er kiare. 

- ForelØpig har vi kjØpt  inn et 
par TV apparater og en video-
spiller. To godstoler er det ogsa 
blitt, spisestue til 3. etasje, og sa 
har vi frisket opp med noen nye 
grØnnplanter til ju1, sier Ohr 

2 
Inflensaepidemien: 

Mild variant 
i Enebakk 

Den endelige summen 
pa arven fra Hilda Glom-
ma til Enebakk Syke og 
Aldershjem, viste seg alt-
sâ a bli 2,1 millioner. Ar-
saken til at beløpet fak-
tisk ligger 400.000 kroner 
over hva man først gikk 
ut med ligger i at man ved 
fØrste 	skiftesamling 
manglet den fulistendige 
oversikten. 

—Det har ikke kommet noen 
nye ting i bildet, sier pleie og om-
sorgssjef Erik Ohr. Han er se-
kretr for styringsgruppa som 
helse og sosialstyret oppnevnte I 
forrige mote, og som skal se pa 
hvordan pengene best kan dispo-
neres .Et av de alternativene 
man vii utrede er etablering av 
en stiftelse . Styringsgruppa be-
star foruten pleie og omsorgssje-
fen av ordfØrer  Kare KjØlle,leder 
for helse og sosiaistyret, Eva Ek, 
Tidligere lensmann Thor Strand, 



BENYTT HELSESTUDIO 
TRIM BORT JULERIBBA 

Ta kontakt med KAI. Ring for prøvetime. 
Selvforsvar, kursstart fra 9. jan. -89. 

Dametrimmen starter onsd. 11. jan. U. 19.00. 
Noen ledige plasser. 

Enebakk sportssenter a.s 	 Innehaver: 
Finasenteret 
	

KAI SVARTHOL 
1912 Enebakk 
	

1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 62 80 
	

TIf. 09/92 53 36 

Enebakk sportssenter a.s 

VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR 

Nytt fra 
kulturstyret 

Tilskudd til 
fotbailbaner 

Enebakk kulturstyre bevilget i 
siste mote kr 5000 i tilskudd til 
Enebakk Idrettsforening til ved-
likehold av lagets fotballbaner. 

Tilskudd til 
dokketeater 

Kulturstyret bevilget i siste mote 
kr 1000,- til utgifter i forbindelse 
med en dokketeaterforestilling 
hØsten 88. 

Gode resultater for 
Kongsvinger 

0 teleomrade 
Telesjef Rolf Koste 1 Kongsvinger teleomrãde kan se pa 

1988 som et ãr i fortsatt framgang. Bevisst mãlstyring og 
satsing pa riktige omrãder ga en inntektsøkning pa 12,7 
prosent til 726 millioner kroner og en ubetydelig okning i de 
løpende driftsutgifter. 

Loven (Moseloven) og troen. 
Gal 3, 24 - 29 
Vi ser at loven hadde sin tid inntil Kristus kom. Med 

Kristus kom en ny epoke, eller hushoidning - nemlig 
<<Troen*. Det vii si at alle mennesker, uansett rase, 
kjønn, stilling eller alder kan bli rettferdige for Gud 
ved a tro pa Jesus Kristus. 

Ved a tro pa Kristus Jesus, blir vi Guds barn som Pau-
ins sier i vers 26. << For dere er alle Guds barn i kraft av 
troen pa Kristus Jesus >, og dette gjØr oss arveberet-
tiget i fØlge lØftet, til det som Gud har beredt for den 
som tror. 

F.H. 
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Nytt fra bygningsrádet 
Hilde Skaslien og Pal Paulsen 

har ftt bruksendingstillatelse 
Ira hytte til boligformál, samt 
byggetilatelse for bolighus pa 
eiendommen gnr.91, bnr. 295, Ra-
kendalsveien 14 i Ytre Enebakk. 
De har ftt midlertidig utslipp-
stillatelse mot installering av 
godkjent minirenseanlegg. 

Cato Haugland har nok en 
gang fatt avslag fra bygningsrá-
det pa søknad om a bygge gara-
sje pa eiendommen gnr. 108, bnr. 
16 pa Svines i Ytre Enebakk, Det 
dreier seg her om bygging i 100 
meters beltet langs Lyseren, noe 
som vile vre i strid med kom-
muneplanbestemmelsene. Dis-
pensasjon Ira byggeforbud i 100 
meters beltet gis bare nâr srlie 
grunner foreligger, og bygnings-
râdet fant altsá ikke slike grun-
ner i denne saken. 

Bygningsrâdet har enstemmig 
imØtekommet en sØknad Ira 
Bjorn Oppegaard om fradeling 
aa en boligtomt Ira eiendommen 

I et mtervju med avdelingsinge-
niØr Jon Digranes i teknisk etat, I 
Vignetts julenummer framgikk 
det at folk som ikke har etter-
kommet betingelsene for bruk-
sendring, og unnlatt a installere 

Bygningsrâdet har for 
tredje gang avslãtt sØkna-
den fra Ole Jacob Brede-
sen om bruksendring fra 
hytte til helârsbolig for 
eiendommen gnr. 3, bnr. 
19, SiljebØl pa Flateby. 

Bygningsradet avslo tidligere i 
ir sØknaden Ira Bredesene under 
henvisning til til kommunepla-
nen, der eiendommen ligger 
utenfor omradene avsatt til 
boligformál.Bredesen klaget pa 
vedtaket, men bygningsrâdet 
opprettholdt sitt opprinnelige 
vedtak, og fikk medhold av 
fylkesmannen i dette. Etter dette 
var saken endelig avgjort, og kan 
egentlig ikke pakiages videre, 

Nye 1arere 
i skolene 
FØlgende lrere er tilsatt i fast 
stilling i grunnskolen i Enebakk 
Ira 1.1.89: 

Ellen Haugsnes, Eva Jannum, 
Grete Kittelsen, Arnfinn Knut-
sen, Ole Bernt Lysne, Eva StrØrn-
man RØvik, Tone Skaranger, Ole 
BjØrn Skjeseth. 

B 
vilt i folkemengden, flasker ble 
knust, og at aret svant mens et 
nytt opprant registrerte sann-
synhigvis de frreste. 
Folk som passerte i biler pa vei 
hjem utpá natta ble trakàssert 
av ungdommer som forsØkte a 
stoppe bilen, eller slenge seg pa 
panseret, og ved etpar anled- 

<<Knatterud" av Holt, gnr. 106, 
bnr. 1 og 3 i Kirkebygden. Omrá-
det ligger innenfor arealene som i 
kommuneplanen er avsatt til 
landbruks, natur og friluftsomra-
der. Det er imidlertid godkjent 
oppfØring av nytt bolighus pa 
denne tomten, som erstatning for 
bolighuset pa den gamle hus-
mannsplassen Knatterud. I for-
bindelse med godkjenningen ble 
det satt krav om innstallering av 
Biovac. 

Videre har bygningsrâdet imØ-
tekommetBjørn Oppegárds sØk-
nad om fradeling av boligtomt pa 
Larsebrâten av Holt, ogsa dette 
omradet ligger innenfor arelene 
som er satt av til landbruk, natur 
og friluft i kommunedeiplanen 
for Kirkebygden. PA denne torn-
ten er det tidligere godkjent opp-
føring av tilbygg til det eksiste-
rende bolighuset pa husmanns-
plassen Larsebraten, og ogsá her 
er det sdatt krav om innstalle-
ring av Biovac. I begge de oven-
nevnte tilfellene har fylkesland-
bruksstyret godkjent fradeling. 

minirenseanlegg kan vente seg a 
bli ilagt forurensingsgebyr pa 500 
kroner. Fuilt sa ille var det ikke. 
BelØpet skulle vre 50 kroner 
dØgnet. Vignett bekiager feilen. 

men i slutten av november frem-
met imidlertid Bredesen saken 
pânytt. Han argumenterer med 
at det ble bygget hus pa na-
botomten for fire ár siden, og ii-
keledes at det er fradelt tomt i 
omradet. Bygningsradet gikk 
imidlertid inn for a ikke realitets-
behandle saken nok en gang, 
men sier at sØkeren kan fremme 
saken panytt nar navrende 
kommuneplan er revidert, eller 
endret. 
Nar det gjelder sØkerens argu-
menter om forskjellsbehandling, 
vises det til at den hyttetomten 
som er fradelt i nrheten, og 
tomten som det er bygget hus pa 
ble fradelt fØr  kommuneplanen 
ble vedtatt i desember i jor. 

Enebakk IF's G 12 gikk h 
Rlingen IL's romjulscup 
met 27. - 30. desember. 

Kampene gikk i Skarerhallen og 
SandbekkhailenGuttene vant 
over bade Fjellhamar, Bekkela-
get, SØrurn,  og sist, men ikke 

finger ble det tillØp til slagsmal, 
men gernyttene roet seg. I ar 
glimret lensmannsetaten med 
sitt fravr, men utrolig nok kom 
de fieste festdeltakerne Ira det 
med liv og lemmer i behold, og 
boligene I omrâdet st.r fortsatt. 
Folk i ornrâdet etterlyser imid-
lertid handling Ira lensmanns-
etaten, og mener det minste man 
ma kunne forlange er at de viser 
seg i lØpet av arets gigantiske of-
fentlige fyllefest. 

Skolekino 

Kulturstyret har bevilget kr 
2.200 til Ytre Enebakk skole til-
dekning av transportutgifter i 
forbindelse med skolekino pa 
Flateby. 

Tilskudd til 
løypepreparering 

Kulturstyret bevilget i siste mote 
kr 14.000 til Skiforeningen. Pen-
gene skal ga til lØypepreparering. 

Tilskudd til 
skolekonsert 
Hauglia skole er av kulturstyret 
innvilget kr 500 til skolekonser-
ten <<Musikk er til for alle" 

Tilskudd-til,  
underhoidning 

Kulturstyret har bevilget 1000 
kroner i til Mari menighetsrâd. 
BelØpet er et tilskudd til enga-
sjement av Ballongteateret i 
forbindelse med menighetens ju-
lemesse. 

Tilskudd til 
seminar 

Kulturstyret bevilget i siste mote 
3.500 kroner i tilskudd til infor-
masjonsseminar I forbindelse 
med HVPU reformen. Det var for-
eldreforeningen for funksjons-
hemmede som arrangerte semi-
naret. 
Tre av kulturstyrets medlernmer 
stemte mot bevilgningen. 

elt til topps og tok gullet i 
som ble avviklet i tidsrom- 

minst Fet, som de har konkurrert 
hardt mot gjennom hele seson-
gen. Fet leder nâ serien pa mál-
forskjell foran Enebakk - gut-
tene, som slett ikke ser slaget 
som tapt. De har fortsatt gode 
sjanser til a bli seriemestere. 

50 - ikke 500 

Nei til bruksendring. 

Gull i julecup 

Teleomrãdets yel ett tusen an 
sattè fordelt pa de fern dniftsom- 
rãdene 	Askim, 	Jessheim, 
Kongsvinger, Lillestrøm og Ski 
ivaretar teletjenestene for de nr-
mere 129.000 telefonaloinenter. 

Kunde- og markedsutvikling 
En bevisst dreining mot mar-

kedet og kundene en videreutvik-
let i 1988. Blant annet er det ãp-
net telesenter i hvert driftsomráde 
hvor kundene kan fi utført og bli 
informert om de fleste teletjenes-
ten. 

Noen nye teletjenester er ná 
tilgjengelig for kunder som er til-
knyttet de digitale telefonsen-
tralene. Mer enn 48.000 digitale 
nummer er nâ i drift. Dette er en 
økning pa over 18.000 nummer i 
forhold til 1987, og de digitale 
nummer utgjør 29,5 prosent av 
den totale nummermengde pa 
omkring 160.000. 

Vekst-omrâder 
Kontakt-telefonen APEN UN- 

JE viser en fortsatt økning i antall 
anrop, og for 1988 er det regist-
rent 15,6 millioner anrop, en 0k-
fling pa 3,2 millioner fra âret for. 

Personsøkertjenesten har hatt 
enøknin .5850brukerei 1988 

brukere av tjenesten. Den auto-
matiske mobiltelefontjenesten 
(NMT) har hatt en sterk utvikling 
i 1988. Det er investert Ca. ni 
millioner kroner til utvidelse av 
utstyret pa basisstasjonene. Dette 
har medfØrt for NMT450 en 0k-
fling pa 74 kanaler tiltotalt 392, 
og for NMT900 en økning pa 71 
til 204 kanaler. Til sammen gir 
dette en vesentlig bedret dekning 
av NMT-tjenestene i te1eomr-
det. Fremkommeligheten i tele-
nettet er ogsâ forbedret i 1988. 

økonomisk ti!bakeblikk 
Kongsvinger teleomrãde har 

ogsã merket den økonomiske til-
stramning i markedet om enn ik-
ke i samme grad som ellers i 
landet. Antall telefoner som har 

Forts, side 4 (2) 



I over tre àr har nringsdrivende pa Flatebysenteret 
skal bli godkjent slikat man 

har lovlig hjemmel for a reagere overfor folk som kjØrei 
inne pa Senterets omràde. 

ENebakk 
Idrettslorening 
Apningstider Streifinn. 

Streifinn er ápent for servering hver heig fram til páske. 
Apningstider: 

LØrdag 11-15. SØndag 11-16. 
Stikk innom og prØv váre nystekte vafler. 

Skigruppa 

4 	 NOW to 

Vegvesenet rotet bort skiltplan 
Mens nringsdrivende 

pa Flateby i tre âr tálmo-
dig har ventet pa a fã sin 
skiltplan for Flatebysen-
teret godkjent i kom-
munale organer og hos 
Vegvesenet, var saken 
faktisk rotet bort i Veg-
vesenets 
papirmØlle. 

Saken ble behØrig behandlet i 
bygningsrád og formannskap for 
etpar âr siden, og godkjent. Det 
dreide seg om skilt med all kjø-
ring med motorkjøretøyer  for-
budt inne pa Senterets omráde, 
med unntak av varetransport. 
Saken ble sendt videre til Veg-
vesenet for uttalelse. Det er ná 
rundt to ár siden, og tàlmodighe-
ten begynte derfor senhøstes a ta 
slutt hos de nringsdrivende pa 
senteret som gjorde nye hen-
vendelser til kommunen. Nr-
mere undersØkelser viste altsâ at 
papirene var rotet bort hos Veg-
vesenet, og saken ble derfor pa-
nytt oversendt Vegvesenet like 
for jul. 

Fra tid til annen foregâr det 
kjØring med mopeder og biler in-
ne pa senteret. Og hvilke kon-
sekvenser dette kan fa med kon-
tinuerlig traflkk inn og Ut av bu-
tikkene kan man lett forestille 
seg. Og hvem har ansvaret da? 

- Hvis ikke vi snart far god-
kjent skiltplanen og far satt opp 
gyldige forbudsskilt, kommer vi 
til a fraskrive oss ethvert ansvar 
for: by 	 - 

ohádet 
her, sier Halyard Waade. 

- Selv om skiltplanen ikke er 
stadfestet, ma man kunne si at 
den som kjØrer inne pa omrâdet 

El 
vrt stengt i 1988 økte med Ca. 
3.000, fra 11.500 til 14.500. 

Driftsinntektene for 1988 vii 
ligge pa omkring 726 millioner 
kroner og er en økning pa 12,7 
prosent. Det er telefontjenesten 
som er teleomrádets stØrste  inn-
tektskilde og utgjØr over 90 pro-
sent av total inntektene. 

De løpende driftsutgifter Ut-
gjør Ca. 243 millioner kroner. 
Dette er en økning fra i fjor ,pâ 
omkring 17 millioner kroner elier 
Ca. 7,5 prosent. Korrigert for den 
generelie prisstigningen er øknin-
gen minimal. 

Kostnadsutvikiingen for tele-
omràdét pr. abonnent er fortsatt 
positiv, og vii for 1988 vre Ca. 
3,8 prosent bedre enn âret for. 

Organisasjonsutvikling 
Kongsvinger teleornrâde har 

hatt et omfattende arbeid med or-
ganisasjonsutvikiing, hvor málet 
hele tiden bar vrt a bli mer mar-
keds- og kunderettet. Konkret 
har dette resultert i en enkiere or-
ganisasjonsmodell med fern 
driftsomrâder som egne resulta-
tenheter. 

Administrasjonen pa Kongs-
vinger bestâr nâ av Administra-
sjons-, Markeds-, Teknisk- og 
økonorniavdeling. Den nye or-
ganisasjonsmodellen vii vre 
klarfra 1.1.89. 	  

selv er ansvarlig dersom det skul-
le skje en ulykke, sier bygnings-
sjef Stein Marsdal som háper pa 
rask behandling i Vegvesenet 
denne gangen. 

Ved Vegkontoret i Akershus 
bekrefter 	avdelingsingeniør 
Trond ØstbØl at man har mottatt 

Teknisk etat har fátt flere hen-
vendelser om rotet pa eiendom-
men, og saken er papekt av mil-
jØvern og friluftsnemnda og den 
er tatt opp som interpellasjon i 
kommunestyret. 

Bygningssjefen har tilskrevet 
grunrieieren i midten av novem-
ber, og bedt om at de skurlignen-
de overbyggene blir byggmeldt, 
men bar ikke fatt noen reaksjon 
fra grunneier, til tross for at det 
var satt en frist til 25. november 
for byggemelding. 

Dette tolker bygningssjefen som  

skiltplanen for Grendesenteret 
like fØr jul. Han understreker at 
det dreier seg om skiltplan for 
kommunal vei hvor det er politi-
myndigheten som har vedtaks-
myndighet. I dette tilfelle er det 
Romerike politikammer. Veg-
vesenet skal bare uttale seg om 
planen fØr politiet fatter endelig 

manglende samarbeidsvilje for a 
fã lØst  saken. Han sier at byg-
ningsmyndighetene av almen-
preventive hensyn ikke kan ak-
septere en slik framgangsmâte. 
Bygningsrâdet har nã vedtatt a 
gi grunneier en frist til 10. januar 
med a sende inn sØknad om byg-
getillatelse for overbyggene mel-
lom bussvrakene. Om sa ikke 
skier ma byggverket f)ernes. Der-
som ingen av delene skjer innen 
tidsfristen vii bygningsradet ut-
ferdige forelegg mot eier med pa-
legg om at de ulovilge bygg-
verkene skal Ijernes, eventuelt 
med tvangsfullbyrding. 

	  Styret 

vedtak. Han regner derfor med at 
dette er en kurant sak som nâ 
kan bli avgjort raskt. Han sier at 
ban ikke kjenner til at Vegkon-
toret har mottatt denne saken 
for to ãr siden.— Han mener det i 
sá fall kan ha tatt to ár fordi det 
egentlig ikke er Vegvesenet som 
har beslutningsmyndighet her, 

Tre av de atte sØkerne er lokale, 
og to av dem var ogsa sØkere ii. 
utlysningsrunde. De lokale sø-
kerne er Vidar Sandem, Andreas 
Lund og Einar Engelsen. 

Unni Skoglund som for tiden 
fungerer i stillingen er ikke blant  

men bare skal uttale seg. - Det 
er hØyst  sannsynlig bUtt tatt en 
telefon den gangen, mener ban. 
Bygningssjef Marsdal kan imid-
lertid bekrefte at saken rett og 
slett ble rotet bort av Vegvese-
net, og at man derfor matte over-
sende den pa nytt like fØr  jul. 

sØkerne. 
Bare en av sØkerne er innstilt 

fra administrasjonens side. Det 
er Helge Lagárd fra Narvik, for ti-
den ansatt som Økonomikonsu-
lent i Narvik. 

Bygningsrádet hardt 
ut mot ulovlige bygg 
Bygningsrâdet har nâ sett seg tvunget til a reagere 
hardt overfor Torgrim Torgersen, og de skurlignende 
byggverk som er satt opp mellom gamle bussvrak pa 
hans eiendom Fjellheim I Dalefjerdingen 

KUNNGJORINGER 

Enebakk Landbrukslag 
har lagskveld pa BØndernes Hus 
onsdag 4. januar kI. 19.00. 
Kveldens emne er: Forsikring. 
Alle er velkommen. 

Atte vii bli 
Okonomisjefe 
Etter 2. gangs utlysing har det meldt seg atte sØkere til 
Økonomisjefsstillingen i kommunen. 

Annonser leses av folk flest 7 
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tt TIEL 
SØnd. 8.1. kl. 10.00: 
SØndagsskole. 
Ki. 11.15: Avskjedsmøte 
for BjØrg og Roar Hoist. 
Offer. 
Alle velkommen. 

Enebakk Bygdeungdomslag 

Juletrefest 
Pd BØndernes Hus son. 8.1. ki. 15.00. Gang rundt jule-
treet. Leker. BesØk av julenissen. Bevertning. Alle vel-
kommen. 

Nasjonalforeningen 
Enebakk Helselag 

holder juletrefest for voksne sønd. 8. jan. ki. 18.00 i Her-
redshuset. 

Alle velkommen. 
Styret 

:1: 

Annonser leses 
av folk flest 

RELIGIOSE MOTER 

Annonsering 

çr aktiv 

markedsioring 

—ditt talerør 

Ski 
13c

0
rvc1scsbr 

CHRSTENSRUO EFTE I 

Nordbyvn. 27, Ski 
TI 1'. (09) 87 30 60 

Vaktteleion 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byr 
gjennom 60 ar 

rb  

BEGRAVELSESBYRAER 

TILBUD 

Skistøvel for 75 mm Rottefella 

Str. 35-48, for 498,- 	 NA 349 

Str. 35-40, for 435,- 	 NA 309 

Str. 41-45, for 455,- 	 NA 319 

cjt
1/)  

acz7-amcL IS !P 

Apent 	kI. 10.00-17.00 	lIt. 09/9283 74 
Fredag 	kI. 10.00-18.00 
Lordag 	kI. 9.00-14.00 

Alfa 
Str. 26-34, for 398,- 	 NA 279 

Calif 
Str. 31-34, for 410,- 	 NA 289 

Ii 

is 

ENEBAKK IDRETTSFORENING 
SKI - FOTBALL - HANDBALL - FRIIDRETT - TURN 

Skikarusellrenn 
starter lordag 14. januar 1989 kI. 12.00 pa 

STREIFINN - FLATEBY 
Alle barn i alderen 0 til 15 âr kan delta. 
Pâmeding: Fredag 13. jan., tit. 92 88 59-92 87 74 

mellom kI. 18.00 og 21.00. 
Lordag 14. jan. pa  Streifinn kI. 08.30-11.00. 

Deltageravgiften pa kr 80,-, gjelder for alle fire renn, be-
tales ved avhenting av startnummer eller pâmelding pa 
Streifinn. 
Fine premier til alle. 

Skigruppa 

I starter 

SALGET 

J
Flatebysenteret - Tit92 86 74 

torsdag 5.1. kI. 10.00. 

Fothaligruppa 
innkaller til ekstraordinrt ârsmøte 16. januar 
Id. 19.00 pa Klubbhuset. 
Sak: Vaig. 

Styret 

Enebakk Idrettsforening 
o avholder ekstraordinert ãrsmøte pa Streifinn 

18. jan. -89 ki. 19.00. 
Saker som skal behandles: 
Vaig - Budsjett. 

Styret 

Opnoye 4H 
har opptaksmøte for nye aspiranter pa Granly, Dale-
Ijerdingen, man. 9. jan. ki. 18.30. ønskes nrmere infor-
masjon ring 92 62 89. 
Alle velkommen, 

Enebakk Pensjonistforening 
har medlemsmØte pa Herredshuset onsdag 11. jan. 
-89 M. 17.00. 
Underhoidning. 	 Styret 

Takk for oppmerksomheten 
pa min 60-ârsdag. 

Liv Sandàs 

'SFO? 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
Tit. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TO. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og (If. 094/14 867 

DOGNVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TO. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

4.'  

Nr 
dot gjelder 
gI.c 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se var utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
kjøkken- 
innredning og 	3 
baderoms- 
mabler. 
FINANSIERING 

';Kl4EN 
j  VARME A/ 

AU' VVS ROLEGGER 

Slr6msv. 103, Strmmen 
Tit. 06/81 45 97 - 81 45 98 

KJOP VVS HOS FAGMATHIEN TJOP VHS HOS FAGMANNEN 

MiSJOAS 
huset 

Misjonsringens julefest 
arr. sond. 8. jan. kI. 
18.00. Vi markerer Mi-
sjonshusets 25-ârsjubi-
leum. 

Tale: Solveig Grandha-
gen. 
Sang: Misjonskoret. 
Bevertning. Kollekt. 

Alle velkommen. 

Du fr hjelp i gruppeii 
Ring: 

FLATEBY: Gerd K. Elate- 
by, tlf. 92 58 46. 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt i glassarbeid 
utføres. 

RING  06/814733 
06/81 6838 

Li/est,ijm 
Vindu & Glass A/S 

fTIDL. VILLA GLASS A/SI 

Sorumsgt. 38, 2000 Lillestrom 
Dorer - Vinduer - Speil - Alt i glass 

SLANK 
MED 

LIBRA 
Na er tiden inne. Nytt ár og ny giv. Meld dog 
pa kurs til et riktig kosthold og/eller vektre-
duksjon. 

Ring Ella Wenli, Hf. 09/92 63 39. 

Kursstart: 16. og 23. jan. kI. 19.00. 
Veiing. 
Kontrollveiing av tidligere kursdeltagere kI. 18.30. 

UfØre-, familie- og 
pensjonistrabatt. LIBRA - KURSET SOM LEGER ANBEFALER 
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. 
Priseks.: 

Herre: Dame: 

KL/ER — 

MOTEGARN 

TEBO-SENTER 
SPYDEBERG 
TLF. 83 76 45 JOHN 

S. 

torsdag 5. jan. kI. 900.1  

Apent 9-18 (14) 

JpA salgsvarer 50%'P 'q0e13  

tarter 

SALG 

Fr 11O 
Ulljakker For 	. . 

Dynejakker Før 1550 . 1141w 
Bukser......... 

Bukser rester 

Mikka Iakker 
For 11 48.................. 

Melfra buS8 	 

Dunfakker ........... 

Sklorter rester 	 

Gensere............iB8 

Ungdom: 

Sarte og hvite 

too 

V1 selgertit .!+ barnetoy 
B uks; 
Skjorter  

ensere  
Skjor 	 

Kjo!e- 
rornp.b.. 

1anske 
Polvotte 

SALGET STARTER 5. jan. 
Bevernylon-d resser 
Bobletoy 	  1/2  pris 
Cordbukser priseks. for kr 70,- 	fla ki' 49.- 
FOrede poplinsbukser for kr 90,- 	fla 1w 63.- 

El/ers mange gode ti/bud 

Bitte .Ilten 
Barneutstyr - Sikringsutstyr 

Furuvn. 1 vfVinmonopolet, 1800 Askim. TIf. 88 26 97 

starter 
tors. 5. januar 

Strømsvn. 61, Strømmen 
•1 

Del er stedet 

Cardin- 
og 

• utstyrs-
avd. 

Dame- 
og 

herre- 
kIar 

30-50% RABATT 
Jilt 

-; 	)4Jf1Q4'Ud 

HAR DE BILEN? 
Vi har kundene! Stedet er setvfølgelig 

ØSTFOLD 

BILAUKSJON A!S, ASKIM 
Auksjon liver fredag 

Bilcr I alle I)risklasscr  mottas for saI - Ta kontaki snarest 

TLF. 09/88 08 96 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTRØM 
KONTAKTLINSEINSTITUTF A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 
OLAV KJBLBERG 
GEIR I(JØLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utfører alt innen nybygg, ti!bygg, 
modernisering, reparasjoner, 

flisleggtng og tapetsering. 
Tit. 09/92 85 23 priv. 

Mobil: 030/11 705 

Fag& 

Service 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

ARET 1989S BESTE 

SALGSTILBUD 

PA KVALITETSVARER 

Tebosenteret 
Spydeberg 
AIIe d. 9-18 
Lord. 9-14 

Viking-senteret 
Askim 
KI. 10-17 ovrige d. 
KI. 10-19 torsd. 
KI. 10-13 lord. 

JOHle,   

Kjøkkenkappe 
Ass. 4 rn0eP'1s 
prn 

Puter 
50x70 kr 59. 

kr 30. 
Barnepledd 
m/frynser 

Andeheldunsdyne 
7 kn. 1100g. ord. 1.685.-

Fy118-10 N6krl.100 

Div. sengesett 
2 deler, 
ass. farger 

L.aken ass. larger 
140y23i) 	ki 

kr79. 

Hole sengsett og 
putevar 
Ass. targer 	* 50% 

Solberg stoffer, 
gardiner 	.50% 

"Norsoy fiberdyner 	 
A0cr0 teset vaskba 

Huler 

Thermo hulfiber 
1200g 	

249.- TILBUD kr 249.- 

Kjole-, bluse- og 
buksestoffer ± 50% 

sse gardiner 

Ass. farger 	kr 

UIIpledd 
Rutet, m/frynser 

fra kr 145 

Fyfl68 	Nákr 

Vi forer dyner I X str. 
140x220 - 160x200 
10x200, — 180x220 

samt barnedyner 
og alt I puter Kjøkkenfag 

Ass., buemodell 
fra kr 79. 

Dundyner 
"Juvel" dyner, ord. 2.897,-
Hel gâsedun 1170 g fy11 

OverlO Nãkrl.980 - U 

Andehelduflsdyne 
6 kn. 1000 g, oi'd 2.162. 

Na kr 1 

pa alle ordInre 

:JOKKEII 	
 :J.JgQ.. 

v/Nordby Bruk 
Tit. 06/83 71 68 

Alt I derer og vinduer. 
Alt i innredninger 

etter ønske. 

• Optisk synsprøve 

• Kontakt!insei 
tilpasses 

• Timebestifling 
Tlf. 09-870524 

Optiker Krogh 

Ski Optiske 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

COMFORTBUTIKKEN 

med instatlasjon- 
service 

Tor Veiteberg AIS 
Aut. rorlegyer6rma 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 35 06 
TELEFON 87 08 28 

Forretter - 
Gryteretter - 
Middag - 
Desserter - 

Osteanretninger - 
I lLe Kj/KKer..Sildebord - 

Snitter 
Ring 09/92 43 37 Bestill i tide. 

/ 
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Steinar Nordahi 
BYGGSERVICE 

JOHN A. ANDRESEN 

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Mettes Ilärdesign 
Dame- og herrefrisør 

SaIg av hárpreparater og parfymeartikler. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

Tit. 92 55 50 
Bekkelaget ii etg., V. Enebakk 

95i419 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

fr 	 Bevervn, 11 
Alt / mur- og pussarbeid 1914 Enebakk 

Mob.tIt. 094/11 747 
TIf. 9263 46 III1IIESPII 	TI. 92 48 92 

Jan M. Johansen 
Mur, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 
Utleie av lensepumper, vannsuger 

og høytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Bjerke Hardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGER 

7/ol?a 
Grendesenteret, 1911 Fiateby 

Tit. 92 
Apningstider: 

Man 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  1100-1900 
Lordag 	 900-1400 

Hflsen Ase Mette 

• Lennestadvn. 5 	Tit. 09/926543 

	

rm~; 1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Enebakk rorleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlt. 92 43 54 

Enebakk Markiseservice 
Markiser -Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

Tit. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie 
1914 YTRE ENEBAKK IN 

NYBYGG - TILBYGG 	 ITI IT,ke ) 
- RESTAUREIRING 	GRUNNMURER0S  T 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

Ti t. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

GLASSMESTER 

Enebai 	glass 
Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 9246 13 

KVIKI( QENS 
V   

Selgelkjøpe 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
tlf. 92 63 48 12.00-21.00 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

ENTREPRENOR 
Arve Johansen Craveservice 

1912 ENEBAKK 
Graving av 
vannlekkasjer 

Planering 	 . 

Eiektro - Mekanisk 
Produksjon 
Sterkstrom 

lAGC 
- Verksted 

- Reparasjon 
- Svakstrom 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt 

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 	9.00 -16.00 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Tit. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Strømsborg & 
EL-I NSTALLASJON 

Ogsâ kveldstid 	. 

INSTALLASJONSFIRMA 

- _ ________ 
Bill - Elektro 	. 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94 

- Oppgraving av aviop 

Tit. 09 - 92 70 54 	Mob. 094 - 22 317 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

Tit. 09/92 61 18 — 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/sel g e r 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat tit hverdag og test. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

0nom1 & Regnskap Enebakk A/S 

Alt innen regnskapstjenester 
Reg. revisor Sten Røv/k 

Senteret, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon 92 53 31 - 9422 65 

Enersen A/S 	__4 . 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

./ 	KJEIJ. BRENUJORO 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Eli_AG - — Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

SJAFØRSKOLE 

Ski Trafikkskole GAUTE'S 1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A — Kiasse B 
Teorikurs - Kinretimer 

Om nodvendig meter vi 
til k;oretimer I Enebakk. 

• 

TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplr/ng pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

• STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

• 

TANNTEKNIKER TANNLEGE 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Laniliruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 
Brede Gjestang 
Flateby. Tit. 92 81 49 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 46 82 

BILFIRMA 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. Id. 8.00-15.00 	 928739 
m kontortid 	92 80 31 

Tit. uteno Kvelder, etter avtale 	 

• KjØpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 
Scan consult 

Service-senter for nringsdrivende. 
Regnskap, forretningsforsel, 

bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tit. 92 47 74 

•Audi Erting Rod A/S ( A. NILSENS 
1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

K/op din nye el/er brukte bil 1ms oss. 

Tit. 88 16 15 

BI LS E RVI CE 
TORNERUD - Askim 

Tit. 88 15 70 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS 
BovIIingshaver. Ad. Helge A. T,yli 
Fj U e,en 55, 1914 Ytre Enebakk e 	

0A92 5570 
Tjf 

Trio Autoskade 
VETERINIR 

• Potiklinikk• Rontgen• Kirurgi 
• Lab-service 	Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Rhisgard, Kjeller 
(skilt tra Fetvn. v/tlyplasseri) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el . 

"DR0P-IN' 8.30-14. Stengt heig. 

' CRne btkk 
egnskctpskontor 

Medlern av 
PRF Norske Regnskapsbyraers Forening 

711. 09/92 63 03 	 IER 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Vi tar imot lakkering 
og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 

. 	 .
1,, 

5' 	A. 



PlastpoSer og tomme Ølbokser flØt over alt i Krysset 
1 .nyttàrsdag. 

12 timers 
bestillingssenice 
P a Nopol papafin 
og fringsoliel. 
NOROL's nye forhandler 
I ENEBAKK satser pa kundeservice 
med 12 timers bestillingstelefon. 

Konkurransedyktige priser hele ãret. Bestiller du 
nâ far du en hyggelig INTRODUKSJONS-
RABATT. 

Ring oss nà, s  kommer A. 
TRINTO VERKSTED A/S 
TH. 09/92 55 55 
Betjent telefon fra kI. 07.00 til kI. 19.00. 
TIf. 094/14 469 
Hele dog net. 

NOROL 

Fm~~MO am 
r 

Nyberg 

efon red. 9 
elefon ann. 9 
If. telefax og ek 
ankgiro: 1605.02.01 
ostgiro: 4193298 

80 - 90 nye boliger 
i MelgArdshagen. 

Et privat regulerings-
forsiag som er utarbeidet 
av Øvre Romerike pro-
sjektering pa vegne av 
grunneier Vidar Koistad, 
kan gi 80 - 90 boligenhe-
ter I Melgàrdsskogen pa 
Flateby. 	Bygningssjef 
Stein Marsdal og et fler-
tall i bygningsrâdet har 
funnet forsiaget av inter-
esse med tanke pa a kun-
ne opprettholde bolig-
produksjonen pa Flateby. 
Mindretallet I bygnings-
rãdet er enige med Jorunn 
Buer I at man ikke bØr 
fremme planen nâ, blant 
annet fordi utbygging av 
Flateby III er prioritert 
foran Melgârdsskogen i 
kommuneplanen. 
Reguleringsplanen for Mel- 

Tilstanden i krysset 
Vãgliveienl Ekornveienl 
Tiurveien i Vâglia 1. nyt-
tãrsdag kan best karakte-
riseres som en forlatt 
slagmark. 

Knuste Ølflasker, flate 01-
bokser, plastposer, og rester et-
ter fyrverkeri av alle slag flØt 
over alt bade pa veien, og langt 
inne pa eiendommene i nabola-
get.. Etterlatenskapene talte sitt 
tydelige sprâk om den gigantiske 
folke og fyllefesten som foregikk 
her nyttârsnatta mellom klokka 
23 og 03.00. Og det var en fest 
uten aldersgrense, med hoved-
tyngden av deltakere mellom 13 
og 25 dr. Men meldinger Vignett 
har mottatt forteller at deltakere 
helt ned i 12 árs alderen ruslet 
rundt noksá ustØdige pa beina 
mens festen foregikk med knall 
og fall. 

Na er festlighetene i <Krysset>> 
som det populrt kalles ikke noe 
nytt fenomen. Det er n=est 
blitt en slags tradisjon i Lia a 
samles nettopp her for a feire det 
nye àret. Beboerne i omrádet har 
lrt seg a leve med det pa et vis. 
Mange reiser ganske enkelt bort. 
Fra tid til annen har ogsá folk fra 
lensmannsetaten dukket opp 
med ropert pa taket og lagt en 
demperjâ festen. Ved ârets fest i 
Krysset var tilstandene etter hva 
forbipasserende, beboere i o=á-
det og festdeltakere kan berette, 
ekstra ille. Raketter ble avfyrt 
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gârdshagen omfatter 105 daa, 
hvorav Melgârdsskogen utgjØr 75 
daa. I kommuneplanen er omrá-
det avsatt til utbyggingsformâl 
boligformM. 
I planen er det avsatt ornrâder 

til boliger, bolig og nringsfor-
mãl, arbeidskirke . Det er tegnet 
inn 35 frittliggende eneboligtom-
ter, og det er avsatt et 13.5 daa 
stort omrâde til smáhusbebygg-
else. 
Melgârdshagan ligger tett opp 

til Flateby III, som ifØlge kom-
muneplanen skal utbygges fØrst. 
Det er felles hovedadkomst til 
omrâdene. 

Det er forutsatt en ãrlig bolig-
bygging pa Flateby pa 30 enhe-
ter, men det er forelØpig ikke 
framlagt planer for kommunal-
tekniske anlegg for Flateby III, 
der Tomteselskapet har ervervet 
store arealer. 
Bygningssjef Stein Marsdal  

sier at det erfaringsmessig har 
vist seg a vre vanskelig for 
Tomteselskapet a produsere nok 
byggekiare tomter til a dekke 
opp mâlsettingene i boligbygge-
programmet. I innevrende ár 
kom netto boligproduksjon i hele 
kommunen opp i bare 61 boligen-
heter, mens gjeldende boligbyg-
geprogram fastsetter en àrspro-
duksjon pa 70. 

For Flatebyomrâdet er det for-
utsatt en boligproduksjon pa 20 
enheter i 1990 og 25 i 1991. Dette 
kan bli vanskelig A kiare etter-
som Bergskaugjordet nâ er pa 
det nrmeste ferdig utbygd., og 
det ikke finnes flere byggeklare 
tomter igjen pa Flateby. Det er 
satt en frist pa 1.4.89 nár det gjel-
der a pábegynne arbeidet med 
klargjØring av Flateby III tom-
tene. Bygningssjef Stein Marsdal 
sier at det erfaringsmessig tar 2 - 

Jorunn Buer, AP, synes ikke man 
bØr fremme reguleringsplanen 
net, da Flateby III er prioritert 
fØrst i kommuneplanen. 

3 âr fra planleggingen av et felt 
og til tomtene er salgsklare, og 
det vil si at tomtene pa Flateby 
III ikke vil vre kiare for salg for 
i 1991 - 1992. 
- Jeg mener i utgangspunktet 

at Tomteselskapet skal ha hove-
dansvaret for tilrettelegging av 
byggekiare tomter i kommunen, 
sier bygningssjef Marsdal, men 
legger til at erfaringen viser at 
man ogsá bØr nyttiggjØre seg an-
the utbyggere for a opprettholde 
tomteproduksjonen. - Men det 
ma vre et samspill pa kom-
munens premisser, sier Marsdal. 
I forbindelse med den forelig-
gende reguleringsplanen for Mel-
gárdshagan, mener han at omra-
dets beliggenhet tett opp til are-
aler 1 Flateby III som antas a bli 

Bygningssjef Stein Marsdal er 
positiv til den private regule-
ringsplanen, og mener et sam-
arbeid pa kommunens premisser 
kan vcre nOdvendig for a opp-
rettholde tomteproduksjonen. 

Tomteselskapets neste utbyg-
gingsfelt, gjØr at det ligger UI ret-
te for rasjoneil utnyttelse av 
grunnlagsinvesteringer i hove-
danlegg som vei, vann og kloakk. 

Bygningsrâdet har sâ langt gitt 
uttrykk for positiv interesse for 
reguleringsplanforslaget, men in-
nen planen tas opp til formeil be-
handling, ma den ajourfØres og 
korrigeres i samarbeid med tek-
nisk etat, det ma framlegges pla-
ner for kommunaltekniske an-
legg. Og disse skal utarbeides i 
samarbeid med teknisk etat. Det 
ma plarilegges samleveg til feltet 
i samarbeid med Tomteselska-
pet, og endelig forutsettes det at 
det inngãs en utbyggingsavtale 
med kommunen. 

Dagen derpa 

Priwa 

Ans. rec 
Ann. kons. 
Ann. kons. 

aen ts 

slaug Tidemann 92 4535 
Ella M. Wenhi 928339 
Solveig Enksen 06/83 72 5 

s I Indre S ralenenes 

AIm: plass pr. mm kr 2.70 
Tekstsde•pr. mm kr 3.70 
lnnlev.frlst: Aubrikkann. 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris 
Kr I 10,- pr. halvâr, kr. 220,- pr 


